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ภาคผนวก ก 

ตัวอยางรูปแบบรายงานของกองแผนงาน 

 

        การพัฒนาคลังขอมูลพัฒนาคลังขอมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนงานสําหรับกองแผนงาน
สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทางกองแผนงานมีความตองการขอมูลท้ังในรูปแบบ
รายงานและแผนภูมิ ซ่ึงความตองการหลักเปนในรูปแบบรายงาน เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปใชประโยชน
ในการวิเคราะหตอไป ซ่ึงทางกองแผนงานไดกําหนดรูปแบบรายงานดังตอไปนี้ 

ก.1 รายงานจํานวนบุคลากรจําแนกตามปงบประมาณ ตองการนับจํานวนบุคลากรทั้งหมด

ภายในปงบประมาณยอนหลังอยางนอย 4 ป  

ตารางท่ี ก.1 รายงานจํานวนบุคลากรจําแนกตามปงบประมาณ 

คาวัด/มิต ิ ปงบประมาณ 
บุคลากร จํานวน(คน) 

 

ก.2 รายงานจํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภทบุคลากร ตองการนับจํานวนบุคลากร

ท้ังหมดจําแนกตามประเภทบุคลากรภายในปงบประมาณยอนหลังอยางนอย 4 ป  

ตารางท่ี ก.2 รายงานจํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภทบุคลากร 

มิติ/มิต ิ ปงบประมาณ 

ประเภทบุคลากร 
จํานวน
(คน) รอยละ 
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ก.3 รายงานจํานวนบุคลากรจําแนกตามวุฒิการศึกษา ตองการนับจํานวนบุคลากรทั้งหมด

จําแนกตามวุฒิการศึกษาภายในปงบประมาณยอนหลังอยางนอย 4 ป  

ตารางท่ี ก.3 รายงานจํานวนบุคลากรจําแนกตามวุฒิการศึกษา 

มิติ/มิต ิ ปงบประมาณ 
วุฒิการศึกษา จํานวน(คน) รอยละ 

 

ก.4 รายงานจํานวนบุคลากรจําแนกตามสายงาน ตองการนับจํานวนบุคลากรท้ังหมด

จําแนกตามวุฒิการศึกษาภายในปงบประมาณยอนหลังอยางนอย 4 ป  

ตารางท่ี ก.4 รายงานจํานวนบุคลากรจําแนกตามสายงาน 

มิติ/มิต ิ ปงบประมาณ 
สายงาน จํานวน(คน) รอยละ 

 

ก.5 รายงานจํานวนบุคลากรตางประเทศ ตองการนับจํานวนบุคลากรท้ังหมดเฉพาะ

บุคลากรตางประเทศภายในปงบประมาณยอนหลังอยางนอย 4 ป 

ตารางท่ี ก.5 รายงานจํานวนบุคลากรตางประเทศ 

มิติ/มิต ิ ปงบประมาณ 
ประเทศ จํานวน(คน) รอยละ 

ก.6 รายงานจํานวนวันลาเฉล่ียของบุคลากร/คร้ัง ตองการทราบวันลาเฉล่ียตอคร้ังตอคน

จําแนกตามประเภทการลา 

ตารางท่ี ก.6 รายงานจํานวนวันลาเฉล่ียของบุคลากร/คร้ัง 

มิติ/มิต ิ ปงบประมาณ 
ประเภทการลา จํานวน(คน) 
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ก.7 รายงานจํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ ตองการนับจํานวนอาจารย 

จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการภายในปงบประมาณยอนหลังอยางนอย 4 ป 

ตารางท่ี ก.7 รายงานจํานวนประชากรพื้นท่ีสูง 20 จังหวัด จําแนกตามการนับถือศาสนา 

มิติ/มิต ิ ปงบประมาณ 
ตําแหนงทางวชิาการ จํานวน(คน) รอยละ 

 

ก.8 รายงานจํานวนอาจารยจําแนกตามวฒุกิารศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ ตองการนับ

จํานวนอาจารย จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการภายในปงบประมาณยอนหลัง

อยางนอย 4 ป 

ตารางท่ี ก.8 รายงานจํานวนอาจารยจําแนกตามวุฒกิารศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 

มิติ/มิต ิ
ปงบประมาณ 
วุฒิการศึกษา 

ตําแหนงทางวชิาการ จํานวน(คน) รอยละ 
 

ก.9 รายงานจํานวนนักศึกษารวมจําแนกตามระดับการศึกษาและกลุมสาขาวิชาตองการนับ

จํานวนนักศึกษาใหม จํานวนนักศึกษาปจจุบัน จํานวนนกัศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา จําแนกตามระดบั

การศึกษาและกลุมสาขาวิชา ภายในปการศกึษายอนหลังอยางนอย 4 ป 

ตารางท่ี ก.9 รายงานจํานวนนักศึกษารวมจําแนกตามระดับการศึกษาและกลุมสาขาวชิา 

มิติ/มิต ิ
ปงบประมาณ 

ใหม สําเร็จ ปจจุบัน 
วุฒิการศึกษา กลุมสาขาวิชา จํานวน(คน) 
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ก.10 รายงานจํานวนนักศึกษา ตองการนับจํานวนนักศึกษาใหม จํานวนนักศึกษาปจจุบัน 

จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ภายในปการศึกษายอนหลังอยางนอย 4 ป 

ตารางท่ี ก.10 รายงานจํานวนนักศึกษา  

คาวัด/มิต ิ ปการศึกษา 
นักศึกษาใหม 

หรือ นักศึกษาปจจุบัน 
หรือ นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

จํานวน(คน) 

 

ก.11 รายงานจํานวนนักศึกษาจําแนกตามระดับการศึกษา ตองการนับจาํนวนนักศึกษาใหม 

จํานวนนักศึกษาปจจุบัน จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา จําแนกตามวุฒิการศึกษาภายในป

การศึกษายอนหลังอยางนอย 4 ป 

ตารางท่ี ก.11 รายงานรายงานจํานวนนกัศึกษาจําแนกตามวุฒิการศึกษา 

มิติ/มิต ิ ปการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
จํานวนนักศึกษาใหม(คน) 
หรือ นักศึกษาปจจุบัน(คน) 

หรือ นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา(คน) 
 

ก.12 รายงานจํานวนนักศึกษาจําแนกตามประเภทการศึกษา ตองการนบัจํานวนนักศึกษา

ใหม จํานวนนกัศึกษาปจจุบัน จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา จําแนกตามประเภทการศึกษา

ภายในปการศกึษายอนหลังอยางนอย 4 ป 
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ตารางท่ี ก.12 รายงานจํานวนนักศึกษาจําแนกตามประเภทการศึกษา 

มิติ/มิต ิ มิติพื้นที่(จงัหวัด) 

ประเภท 
จํานวนนักศึกษาใหม(คน) 
หรือ นักศึกษาปจจุบัน(คน) 

หรือ นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา(คน) 
 

ก.13 รายงานนักศึกษาตางประเทศ ตองการนับจํานวนนักศึกษาใหม จํานวนนักศึกษา

ปจจุบัน จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา เฉพาะนักศึกษาตางประเทศ ภายในปการศึกษายอนหลัง

อยางนอย 4 ป 

ตารางท่ี ก.13 รายงานนักศึกษาตางประเทศ 

มิติ/มิต ิ ปการศึกษา 
ประเทศ จํานวน(คน) รอยละ 

 

ก.14 รายงานนักศึกษาจําแนกตามเพศ ตองการนับจํานวนนกัศึกษาใหม จํานวนนักศึกษา

ปจจุบัน จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา จําแนกตามเพศ ภายในปการศึกษายอนหลังอยางนอย 4 

ป 

ตารางท่ี ก.14 รายงานนักศึกษาจําแนกตามเพศ 

มิติ/มิต ิ ปการศึกษา 
เพศ จํานวน(คน) รอยละ 

 

ก.15 รายงานจํานวนนักศึกษาใหมจําแนกตามประเภทการรับเขา ตองการนับนักศึกษาใหม

จําแนกตามประเภทการรับเขา 
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ตารางท่ี ก.15 รายงานจํานวนนักศึกษาใหมจําแนกตามประเภทการรับเขา 

มิติ/มิต ิ ปการศึกษา 
ประเภทการรับเขา จํานวน(คน) รอยละ 

 

ก.16 รายงานเกรดเฉล่ียนักศึกษา ตองการนับจํานวนนักศึกษาปจจุบัน จํานวนนักศึกษาท่ี

สําเร็จการศึกษา ในชวงเกรดตางๆ 

ตารางท่ี ก.16 รายงานเกรดเฉล่ียนักศึกษา 

มิติ/มิต ิ ปการศึกษา 
ชวงเกรด 0.0-1.0 จํานวน(คน) รอยละ 

1.1-2.0   
2.1-3.0   
3.1-4.0   

 

ก.17 รายงานจํานวนหลักสูตร ตองการนับจํานวนหลักสูตรปจจุบัน หลักสูตรใหม ภายในป

การศึกษายอนหลังอยางนอย 4 ป 

ตารางท่ี ก.17 รายงานจํานวนหลักสูตร 

มิติ/มิต ิ ปการศึกษา 
จํานวนหลักสูตร 

หรือ จํานวนหลักสูตรใหม 
จํานวน(หลักสูตร) 

 

ก.18 รายงานจํานวนหลักสูตรจําแนกตามระดับการศึกษา ตองการนับจาํนวนหลักสูตร

ปจจุบัน หลักสูตรใหม จําแนกตามระดับการศึกษา ภายในปการศึกษายอนหลังอยางนอย 4 ป 
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ตารางท่ี ก.18 รายงานจํานวนหลักสูตรจําแนกตามระดับการศึกษา 

มิติ/มิต ิ ปการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
จํานวนหลักสูตร 

หรือ จํานวนหลักสูตรใหม 
 

ก.19 รายงานจํานวนหลักสูตรแยกตามประเภทหลักสูตร ตองการนับจํานวนหลักสูตร

ปจจุบัน หลักสูตรใหม จําแนกตามประเภทหลักสูตร ภายในปการศึกษายอนหลังอยางนอย 4 ป 

ตารางท่ี ก.19 รายงานจํานวนหลักสูตรแยกตามประเภทหลักสูตร 

มิติ/มิต ิ ปการศึกษา 

ประเภทหลักสูตร 
จํานวนหลักสูตร 

หรือ จํานวนหลักสูตรใหม 
 

ก.20 รายงานจํานวนงานวิจัย ตองการนับจํานวนงานวิจัยท้ังหมด ภายในปงบประมาณ

ยอนหลังอยางนอย 4 ป 

ตารางท่ี ก.20 รายงานจํานวนงานวจิัย 

มิติ/มิต ิ ปงบประมาณ 
จํานวนงานวิจยั จํานวนงานวิจยั 

 

ก.21 รายงานจํานวนงานวิจัยจําแนกตามกลุมสาขาวิชา ตองการนับจํานวนงานวิจัยท้ังหมด 

จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ภายในปงบประมาณยอนหลังอยางนอย 4 ป 
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ตารางท่ี ก.21 รายงานจํานวนงานวิจัยจําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

มิติ/มิต ิ ปงบประมาณ 
กลุมสาขาวิชา จํานวน(งานวจิัย) รอยละ 

 

ก.22 รายงานจํานวนงานวิจัยจําแนกตามประเภทงานวิจัย ตองการนับจํานวนงานวิจัย

ท้ังหมด จําแนกตามประเภทงานวิจัย ภายในปงบประมาณยอนหลังอยางนอย 4 ป 

ตารางท่ี ก.22 รายงานจํานวนงานวิจัยจําแนกตามประเภทงานวิจัย 

มิติ/มิต ิ ปงบประมาณ 
ประเภทงานวจิัย จํานวน(งานวจิัย) รอยละ 

 

ก.23 รายงานจํานวนงานวิจัยจําแนกตามความรวมมือกับภาคการผลิต ตองการนับจํานวน

งานวิจัย จําแนกตามความรวมมือกับภาคการผลิต ภายในปงบประมาณยอนหลังอยางนอย 4 ป 

ตารางท่ี ก.23 รายงานจํานวนงานวิจัยจําแนกตามความรวมมือกับภาคการผลิต 

มิติ/มิต ิ ปงบประมาณ 
ความรวมมือกบัภาคการผลิต จํานวน(งานวจิัย) รอยละ 

 

ก.24 รายงานงานวิจัยรวม ตองการนับจํานวนงานวิจยั งบประมาณ จํานวนอาจารย จาํนวน

นักวจิัย และจํานวนบุคลากร ภายในปงบประมาณยอนหลังอยางนอย 4 ป 

ตารางท่ี ก.24 รายงานงานวิจัยรวม 

งานวิจัย งบประมาณ จํานวนอาจารย จํานวนนักวิจยั จํานวนบุคลากร 

จํานวนงานวิจยั งบประมาณ(ลานบาท) จํานวน(คน) จํานวน(คน) จํานวน(คน) 
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ก.25 รายงานจํานวนงานวิจัยจําแนกตามแหลงทุนระดับมหาวิทยาลัย ตองการนับจํานวน

งานวิจัย จําแนกตามแหลงทุนระดับมหาวิทยาลัยภายในปงบประมาณยอนหลังอยางนอย 4 ป 

ตารางท่ี ก.25 รายงานจํานวนงานวิจัยจําแนกตามแหลงทุนระดับมหาวิทยาลัย 

มิติ/มิต ิ ปงบประมาณ 
แหลงทุน จํานวน(งานวจิัย) 

 

ก.26 รายงานจํานวนงานวิจัยจําแนกตามแหลงทุนระดับประเทศ ตองการนับจํานวน

งานวิจัย จําแนกตามแหลงทุนระดับประเทศ ภายในปงบประมาณยอนหลังอยางนอย 4 ป 

ตารางท่ี ก.26 รายงานจํานวนงานวจิัยจําแนกตามแหลงทุนระดับประเทศ 

มิติ/มิต ิ ปงบประมาณ 
แหลงทุน จํานวน(งานวจิัย) 

 

ก.27 รายงานงบประมาณงานวิจัย ตองการผลรวมงบประมาณงานวจิัย ภายใน

ปงบประมาณยอนหลังอยางนอย 4 ป 

ตารางท่ี ก.27 รายงานงบประมาณงานวจิัย 

ปงบประมาณ 
งบประมาณ(บาท) 

 

ก.28 รายงานงบประมาณงานวิจัยจําแนกตามแหลงทุนระดับประเทศ ตองการผลรวม

งบประมาณงานวิจยั จําแนกตามแหลงทุนระดับประเทศ ภายในปงบประมาณยอนหลังอยางนอย 4 

ป 
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ตารางท่ี ก.28 รายงานงบประมาณงานวจิัยจําแนกตามแหลงทุนระดับประเทศ 

มิติ/มิต ิ ปงบประมาณ 
แหลงทุน งบประมาณ(บาท) 

 

ก.29 รายงานงบประมาณงานวิจัยจําแนกตามแหลงทุนระดับมหาวิทยาลัย ตองการผลรวม

งบประมาณงานวิจยั จําแนกตามแหลงทุนระดับมหาวิทยาลัย ภายในปงบประมาณยอนหลังอยาง

นอย 4 ป 

ตารางท่ี ก.29 รายงานงบประมาณงานวิจัยจําแนกตามแหลงทุนระดับมหาวิทยาลัย 

มิติ/มิต ิ ปงบประมาณ 
แหลงทุน งบประมาณ(บาท) 

 

ก.30 รายงานจํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและหนวยงาน ตองการนบั

จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงวิชาการและหนวยงาน ภายในปงบประมาณยอนหลังอยางนอย 

4 ป ซ่ึงหนวยงานจัดลําดับตามโครงสรางมหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

ตารางท่ี ก.30 รายงานจํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและหนวยงาน 

มิติ/มิต ิ ตําแหนงทางวชิาการ 
ปงบประมาณ หนวยงาน จํานวน(คน) 

 

ก.31 รายงานจํานวนอาจารยจําแนกตามวฒุิการศึกษาและหนวยงาน ตองการนับจํานวน

อาจารยจําแนกตามวุฒกิารศึกษาและหนวยงาน ภายในปงบประมาณยอนหลังอยางนอย 4 ป ซ่ึง

หนวยงานจัดลําดับตามโครงสรางมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ตารางท่ี ก.31 รายงานจํานวนอาจารยจําแนกตามวุฒิการศึกษาและหนวยงาน  

มิติ/มิต ิ วุฒิการศึกษา 
ปงบประมาณ หนวยงาน จํานวน(คน) 
 

ก.32 รายงานจํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ตองการนับจํานวน

บุคลากรจําแนกตามประเภทและวุฒกิารศึกษาและหนวยงาน ภายในปงบประมาณยอนหลังอยาง

นอย 4 ป ซ่ึงหนวยงานจดัลําดับตามโครงสรางมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ตารางท่ี ก.32 รายงานจํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา 

มิติ/มิต ิ วุฒิการศึกษา 
ปงบประมาณ หนวยงาน ประเภท จํานวน(คน) 

 

ก.33 รายงานจํานวนนักศึกษาจําแนกตามระดับการศึกษาและประเภทและหนวยงาน 

ตองการนับจํานวนนักศึกษาใหม นักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา จําแนกตามระดับ

การศึกษาและประเภทและหนวยงาน ภายในปการศึกษายอนหลังอยางนอย 4 ป ซ่ึงหนวยงาน

จัดลําดับตามโครงสรางมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ตารางท่ี ก.33 รายงานจํานวนนักศึกษาจําแนกตามระดับการศึกษาและประเภทและหนวยงาน 

มิติ/มิต ิ ประเภทนักศึกษา 
ปการศึกษา หนวยงาน ระดับการศึกษา จํานวน(คน) 

 

ก.34 รายงานจํานวนนักศึกษาจําแนกตามระดับการศึกษาและเพศและหนวยงาน ตองการ

นับจํานวนนักศึกษาใหม นักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา
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และเพศและหนวยงาน ภายในปการศึกษายอนหลังอยางนอย 4 ป ซ่ึงหนวยงานจัดลําดับตาม

โครงสรางมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ตารางท่ี ก.34 รายงานจํานวนนักศึกษาจําแนกตามระดับการศึกษาและเพศและหนวยงาน 

มิติ/มิต ิ
ระดับการศึกษา 

เพศ 
ปการศึกษา หนวยงาน จํานวน(คน) 

 

ก.35 รายงานจํานวนหลักสูตรจําแนกตามระดับการศึกษาและหนวยงาน ตองการนับ

จํานวนหลักสูตร จํานวนหลักสูตรใหม จําแนกตามระดับการศึกษา และหนวยงาน ภายในป

การศึกษายอนหลังอยางนอย 4 ป ซ่ึงหนวยงานจัดลําดับตามโครงสรางมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ตารางท่ี ก.35 รายงานจํานวนหลักสูตรจําแนกตามระดับการศึกษาและหนวยงาน 

มิติ/มิต ิ ระดับการศึกษา 
ปการศึกษา หนวยงาน จํานวน(หลักสูตร) 

 

ก.36 รายงานจํานวนหลักสูตรจําแนกตามประเภทและหนวยงาน ตองการนับจํานวน

หลักสูตร จํานวนหลักสูตรใหม จําแนกตามประเภทหลักสูตร และหนวยงาน ภายในปการศึกษา

ยอนหลังอยางนอย 4 ป ซ่ึงหนวยงานจัดลําดับตามโครงสรางมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ตารางท่ี ก.36 รายงานจํานวนหลักสูตรจําแนกตามประเภทและหนวยงาน 

มิติ/มิต ิ ปการศึกษา 
หนวยงาน ประเภท จํานวน(หลักสูตร) 
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ก.37 รายงานจํานวนงานวิจัยจําแนกตามประเภทงานวิจัยและหนวยงาน ตองการนับ

จํานวนงานวิจัย จําแนกตามประเภทงานวิจัย และหนวยงาน ภายในปงบประมาณยอนหลังอยางนอย 

4 ป ซ่ึงหนวยงานจัดลําดับตามโครงสรางมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ตารางท่ี ก.37 รายงานจํานวนงานวิจัยจําแนกตามประเภทงานวิจัยและหนวยงาน 

มิติ/มิต ิ ประเภทงานวจิัย 
ปงบประมาณ หนวยงาน จํานวน(งานวจิัย) งบประมาณ(บาท) 

 

ก.38 รายงานจํานวนงานวิจัยจําแนกตามประเภทงบประมาณและหนวยงาน ตองการนับ

จํานวนงานวิจัย จําแนกตามประเภทงบประมาณ และหนวยงาน ภายในปงบประมาณยอนหลังอยาง

นอย 4 ป ซ่ึงหนวยงานจัดลําดับตามโครงสรางมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ตารางท่ี ก.38 รายงานจํานวนงานวิจัยจําแนกตามประเภทงบประมาณและหนวยงาน 

มิติ/มิต ิ ประเภทงานวจิัย 

ปงบประมาณ หนวยงาน 
ประเภท

งบประมาณ 
จํานวน

(งานวจิัย) 
งบประมาณ

(บาท) 
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 7) เลื

8) เลื

ใหทํางานตาม

ลือกหนา Step

รูปท่ี ข.

ลือกหนา Sch

มเวลาท่ีตองก

รูปท่ี ข.

p ทางซายของ

.12 หนาจอแส

edule ทางซา

การ ซ่ึงในระบ

13 หนาจอแส

139

งหนาตางเลือ

สดงการสราง

ยของหนาตา

บบนีเ้ลือกวันท

สดงการกําหน

9 

ก New จากนั้

งลําดับการทํา

ง เลือก New 

ท่ี 1 ของทุกเดื

นดเวลาการทํา

นัน้ใสรายละเอี

งานของแพค

  จากนั้นใสรา

ดอืน เวลาเท่ีย

างานของแพค

อียดตางๆดังรู

 
คเกจ 

ายละเอียดตาง

ยงคืนดังรูปท่ี 

 
คเกจ 

รูปท่ี ข.12 

งๆ ตั้งคา

ข.13 



 

 9) สุ

 

ข.3 การติดตั้

        ใชโปรแ

แทนท่ีใน pat

OD4J ดังรูปที

สุดทายคลิกขว

รูปที

ั้งระบบนําเสน

แกรมออราเคิ

th ที่ระบุ ซ่ึงก

ที่ ข.15 

วาท่ีการทํางาน

ที่ ข.14 หนาจ

นอขอมูลสาร

คิล บิสสิเนส 

กอนท่ีจะทําข้ั

รูปที

140

นที่สรางไว เลื

จอแสดงการเริ

รสนเทศ 

 อินเทลลิเจน

ั้นตอนนี้ตองต

ที่ ข.15 แสดงก

0 

ลือก Start Job

ร่ิมการทํางาน

นท  ทําการคัด

ตรวจสอบ Se

การปด ODJ4

b at Step ดังรู

 
นของแพคเกจ

ดลอกไฟลที่จั

ervices ที่ใชง

 

4 

ปท่ี ข.14 

 

จัดทําเรียบรอ

านกอน โดยท

อยแลวไป

ทําการปด 



141 
 

1) เสร็จแลวทําการตรวจสอบ บริการ (Services)  อีกสวนหนึ่งในเคร่ืองทําการปดการ

ทํางานใหหมดตามลูกศรสีแดงในรูปท่ี ข.16 

 

รูปท่ี ข.16 แสดงบริการท่ีตองปดเพิ่มเติม 

2) ทําการคัดลอกไฟลในสวนไฟล .rpd ท่ีจัดทําเรียบรอยแลวไปแทนท่ีใน C:\oracle\bise1 

\bi\server\Repository 

3) ทําการคัดลอกไฟลในสวนโฟลเดอร root ท่ีจัดทําเรียบรอยแลวไปทับใน C:\oracle\ 

bise1\bidata\web\catalog\bise1\root 

4) ทําการเปด Services  ในเคร่ืองเสร็จแลวไปเปดใชงาน OD4J 



 

คูมือการใ

        การทําง
สารสนเทศ ใ

 

ค.1 การนําเข

 1) ก

งานของอินทิ

ใชงานระบบ
สํ

งานกับระบบ
ในคูมือการใช

ขาขอมูล 

ารนําเขาขอมู

ทเิกรชัน เซอร

รูป

บคลงัขอมูล
สานักงานมห

คลังขอมูลแบ
ชงานนี้จะอธบิ

มูลใหเปดการ

รวิส เปด solut

ที่ ค.1 แสดงห

 

ภาคผนว

ลเพ่ือสนับสน
หาวิทยาลัย ม

 

บงการทํางาน
บายการทํางาน

ใชงานผานโ

tion ชื่อ Cmu

หนาโปรแกรม

วก ค 

นุนการวางแ
มหาวิทยาลัย

นสองสวนใหญ
นกับระบบพอ

ปรแกรมไมโ

uDwProj  รูปที

มหลักในการ

แผนงานสําห
ยเชียงใหม 

ญคือ การนําเ
อสังเขป 

โครซอฟทวิช

ที่ ค.1 

รนําเขาขอมูล

หรับกองแผน

เขาขอมูลและ

วลสตูดิโอ 2

นงาน

ะการผลิต

2008 สวน

 



 

 2) ทํ

แบงการประ

บุคลากร ประ

นักศึกษา ปร

PckFactStud

หลักสูตรประ

งานวิจัยประก

ตัวอยางรูป ค

รูปท่ี ค.2 

 

ค.2 การผลิต

        ในสวน

กับเบ้ืองหลัง

ในระดับ Phy

Mapping คือ

ทาํการเลือก Pa

มวลผลตามก

ะกอบดวย Pc

ะกอบดวย Pc

dentNew.dtsx 

ะกอบดวย Pc

กอบดวย  Pck

ค.2 เปนการเลื

รูปที

สารสนเทศ 

นี้ใชงานผาน

 สวนหลักทํา

ysical  คือ

อ จัดรูปแบบค

ackages งานที

กลุมของขอมูล

ckFactEmploy

ckFactStuden

  

ckFactCurricu

kFactResearc

ลือก PckFac

ที่ ค.2 แสดงก

นโปรแกรมออ

างานของงานเ

อ โหลดขอมูล

ความสัมพันธ

143

ที่จะโอนขอมู

ล คือ  

yee.dtsx PckF

ntCurrent.dtsx

ulum.dtsx Pck

ch.dtsx 

ctEmployee.d

การประมวลผ

อราเคิล บิสิเน

เบื้องหลังคือ 

ลเขาในโปรแ

ธตารางขอเท็จ

3 

มลูกดดับเบิลค

FactEmploye

x PckFactStu

kFactCurricu

dtsx ประมวล

ผล PckFactEm

นส อินทีลลิเจ

 Oracle BI Ad

แกรม การทํา

จจริงตารางมิติ

คลิกท่ี Packag

eeLeave.dtsx 

udentGraduate

ulumNew.dtsx

ผลโดยกด 

mployee.dtsx

จน โดยแบงเป

dministration

งานระดับ Bu

ติ การทํางานร

ges ในกรอบสี

  

e.dtsx 

x  

 ในกรอบ

x 

ปนสวนงานเ

n tool ลําดับก

usiness Mo

ระดับPresent

สีแดงโดย

สีแดง ดัง

 

เบื้องหนา

ารทํางาน

odel and 

tation คือ 



144 
 

เปนสวนเช่ือมตอไปยังสวนงานเบ้ืองหนา นั้นก็คือ Oracle BI Interactive Dashboards ซ่ึงเปนสวน

สรางรายงานโดยมีลําดับอธิบายไดดังนี้ 

1) เปดโปรแกรมสวน  Oracle BI Administrator แสดงในรูปท่ี ค.3 

 

รูปท่ี ค.3 แสดงการเปดใชงาน Oracle BI Administrator 

2) เปดไฟล Repository แบบ Online ตามรูปท่ี ค.4 โดยล็อกอินเปน  "Administrator" 

รหัสผาน "1234" แสดงดังรูปท่ี ค.4 

 

รูปท่ี ค.4 แสดงการล็อกอินเขาใช Repository 
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ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศคลังขอมูลเพ่ือสนับสนุนการ

วางแผนงานสําหรับกองแผนงานสํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

        เม่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเปนท่ีเรียบรอยไดมีการติดต้ังระบบงานเพ่ือใหบุคลท่ีเกี่ยวของเขา

มาใชขอมูลท่ีได โดยกลุมผูใชงานหลักคือกองแผนสํานักงานมหาวิทยาลัย โดยนําขอมูลท่ีไดจาก

แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศมาสรุปผล มีรูปแบบสอบถามดังนี้ 

 

ง.1 แบบสอบถามความพงึพอใจของผูใชงาน ระบบสารสนเทศคลังขอมูลเพื่อสนับสนุนการ

วางแผนงานสําหรับกองแผนงานสํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

คําชี้แจง    แบบสอบถามฉบับนี้สรางข้ึนเพื่อวัดความพึงพอใจของผูใชงาน ในดานการนําเสนอ

ขอมูล  ดานขอมูล  และดานการประยุกต ใชระบบงาน 

 คําส่ัง       โปรดเขียนเคร่ืองหมาย    ลงในชอง          ตามความคิดเหน็ของทาน  หากมี 

                 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมใหเขียนลงในชองวางท่ีกาํหนดให 

1. ดานการนาํเสนอขอมูล 

1.1  การนําเสนอขอมูล มีความเหมาะสมเพียงใด 
         เหมาะสมมาก         เหมาะสมปานกลาง           เหมาะสมนอย 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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1.2  การจัดกลุมรายงาน มีความเหมาะสมในการใชงานเพียงใด 
         เหมาะสมมาก         เหมาะสมปานกลาง           เหมาะสมนอย 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

1.3  การเขาถึงรายงาน มีความเหมาะสมในการใชงานเพียงใด 
         เหมาะสมมาก         เหมาะสมปานกลาง           เหมาะสมนอย 
...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

1.4  การดาวนโหลดขอมูล  มีความยากงายในการใชงานเพียงใด 
         งายมาก         ปานกลาง           คอนขางยาก 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

2.ดานขอมูล 

2.1  ขอมูลที่นําเสนอมีความถูกตอง และสอดคลองกัน มากนอยเพียงใด 
         มาก         ปานกลาง           นอย 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

2.2  การนําเสนอรูปแบบรายงานมีความถูกตอง และครบถวน  มากนอยเพียงใด 
         มาก         ปานกลาง           นอย 
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...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

2.3 การนําขอมูลท่ีไดจากระบบไปใชงานตอ มีความเหมาะสมเพียงใด 
         เหมาะมาก         เหมาะสมปานกลาง           เหมาะสมนอย 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

3.การประยุกตใชงานระบบ 

3.1 การสรางรายงานดวยตนเอง  มีความยากงายในการใชงานเพียงใด 
         งายมาก         ปานกลาง           คอนขางยาก 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

3.2 สวนของการจัดการผูใช  มีความยากงายในการใชงานเพียงใด 
         งายมาก         ปานกลาง           คอนขางยาก 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

3.3 สวนการจดัการการแสดงผล ( Dashboard ) มีความยากงายในการใชงานเพียงใด 
         งายมาก         ปานกลาง           คอนขางยาก 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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ขอเสนอแนะอ่ืนๆเพิ่มเติม 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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   คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2550 

ประสบการณทํางาน พ.ศ. 2550 - ปจจุบัน นกัวิชาการคอมพิวเตอร สํานักบริการเทคโนโลยี

   สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


